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Formanden har ordet

Så er vi kørt godt i gang i foreningen. Vi har endelig kunne 
afholde vores årsmøde, det var dejligt at se så mange af jer 
møde op.

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi fi k valgt en besty-
relse, så vi kan fortsætte med arbejdet i bestyrelsen.

Efterårets program er fastlagt, og vi er så småt begyndt 
at planlægge programmet for 2022. Vi ser frem til nogle 
rigtig hyggelige aftener med foredrag i Historie Cafeen og 
Arkivernes Dag, som måtte afl yses sidste år.

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og snart ser vi 
frem til juleturen. Vi håber, at I vil hygge jer rigtig meget. 
Der er stadig ledige pladser på turen!

Vi skal gøre vores til, at I får en rigtig dejlig dag.

Og selv om vi synes der er længe til, så er den der lige 
pludselig – julen. Derfor vil jeg ønske alle en glædelig Jul 
og godt Nytår.

Lisa Møldrup Ulriksen
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Årsmøde med 28 deltagere
Årets årsmøde, som denne gang blev afholdt i Medborgerhuset, varede mindre end en 

time, og alle der genopstillede til bestyrelsen og tillidsposter blev valgt.

Bestyrelsen havde opfordret Jens 
Christopher sen til at varetage opgaven som 
mødeleder. Årsmødet godkendte dette.

Indledningsvis kunne Jens konstatere, at 
årsmødet var indkaldt med det krævede varsel 
på 2 uger.

Foreningens formand, Lisa Møldrup Ulriksen 
gennemgik bestyrelsens beretning, som alle 
medlemmer har modtaget i Årsskrift 2020.

Herefter blev regnskabet gennemgået af 
kassereren, Hanne Stampe Jensen. Ligesom 
bestyrelsens forslag til budget for 2022 blev 
forelagt. Da årsmødet afholdtes så sent på 
året, havde bestyrelsen indstillet, at 2021 blev 
med uændret kontingent.

På valg var
• Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til 

genvalg for 2 år)
• Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til 

genvalg for 2 år)
• Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til 

genvalg for 2 år)
• Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig 

til genvalg for 2 år)
• Birgit Stubbe og Ib Sandahl som supple-

anter til bestyrelsen (villige til genvalg for 
1 år)

• Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant 
(modtog ikke genvalg)

• Jørgen Thorsen, bilagskontrollantsupple-
antvillig til genvalg for 1 år)

Til den ledige post som bilagskontrollant 
valgtes Birthe Povelsen.

Bestyrelsen havde til årsmødets pkt. 7, Ind-
komne forslag, modtaget to:

1. Fra et medlem har vi modtaget forslag 
om, at referater offentliggøres på hjemme-
siden hurtigt efter at mødet er afholdt. I 
dag offentliggøres referater først når de er 
godkendt på det førstkommende bestyrel-
sesmøde.

I bestyrelsen var der ikke opbakning til 
forslaget. Årsmødet accepterede bestyrelsens 
holdning.

2. Fra et andet medlem har vi modtaget 
forslag om, at medlemmer af foreningen 
betaler kr. 30,- for årsskriftet. Og at ikke- 
medlemmer skal betale kr. 60,-. Årsmødet 
kan vedtage andre beløb. Forslaget vedrø-
rer kun det aktuelle års udgivelse. Ældre 
numre kan sælges til en af bestyrelsen 
fastsat pris.

Årsmødet fandt forslaget rimeligt. Bestyrel-
sen foreslog derfor, at beløbet blev indregnet 
i kontingentet. Det blev godkendt af Årsmø-
det. 

Under Eventuelt benyttede bestyrelsen 
lejligheden til endnu en gang at opfordre alle 
medlemmer til at oplyse en E-mail adresse. 
En mødedeltager foreslog, at der i medlems-
bladet kom en opfordring til, at medlemmer, 
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Frivillighedsdage i Taastrup og Hedehusene
Foreningen deltog også i år i Frivillighedsdagens arrangementer i Taastrup og 

Hedehusene. Den 28. august i Taastrup blev også vandtårnets fødselsdag markeret. 

Det blev to dage med vidt forskellige oplevelser for udstillere og besøgende, hvilket nedenstå-
ende hilsen fra Frivillighedsdagens formand levende beskriver.

som ikke havde en E-mail adresse, lavede en 
aftale med et familiemedlem eller god nabo, 
der kunne tilmelde sig nyhedsbrevene fra 
foreningens hjemmeside.

Der var også spørgsmål til hvorfor foreningen 
ikke havde en stand d. 28. august på Hoved-
gaden på Frivillighedsdagen.

Foreningens telt stod ved vandtårnet, hvis 
fødselsdag blev fejret samtidigt. Da det ikke 
havde været muligt at skaffe mandskab til to 

adskilte aktiviteter denne dag, var man ene-
des med Frivillighedsdagen om, at Frivillig-
hedsstanden kunne placeres ved vandtårnet. 
Den følgende lørdag deltog foreningen også 
i Frivillighedsdagens arrangement i Hedehu-
sene.

Jens Christophersen kunne afslutte mødet 
med at takke de fremmødte for et godt møde. 
Lisa udtalte en tak til Jens Christophersen for 
aftenens indsats som mødeleder.

Billede fra Vandtårnet. Foto. Peter Mose
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Mange rekorder blev slået på de to dage.
Aldrig har det regnet så meget en lørdag formiddag i Taastrup på en Frivillighedsdag,
aldrig har der været så få gæster.
Auktions beløbet over Billedmaler Skolens maleri gav ny rekord,
kaffe samt morgenbrød var tilbage, det samme var det gode humør hos alle deltagerne.

Aldrig har solen varmet så meget på en lørdag formiddag i Hedehusene på en Frivillighedsdag,
aldrig har der været så mange besøgende, samt stande,
og man slog den tidligere rekord for auktionspris på Billedmaler Skolens maleri.
Underholdning var der også, så alt i alt 2 gode dage.
Vi kan godt når vi gør det sammen under Frivillighedsdagen,
hvor vi viser hvad vores mange foreninger i kommunen kan tilbyde.

Bestyrelsen ser frem til Frivillighedsdagene i 2022,
hvorfor vi tager fat på planlægningen i løbet af efteråret,
så har du/ i nogle ideer til underholdning, aktiviteter eller andre forslag,
så send dem til bestyrelsen, på: bestyrelse@frivillighedsdagen.dk

Jeg vil slutte med et citat fra NEPHEW/ROSKILDE 07-07-07 ”KLAP JER SELV PÅ 
 SKULDEREN.”

På glædeligt gensyn 2022.
Bestyrelsen for Frivillighedsdagen. Jens Wiinholt, formand.

Billede fra Hedehusene. Foto. Peter Mose
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Det kan man se efter i “Vejviseren” !
Brinchs Have i Taastrup, en sidevej til Skolevej.

Den fik sit navn først i 1960-erne, da man 
byggede huse på den grund, der havde tilhørt 
Chr. Brinch, udgiveren af “Taastrup Vejviser - 
Lommebog fra 1908.

Ifølge “Folketællingen 1901” var Lars 
Christian Brinch handelsgartner og jour-
nalist, født 1859 på Mors, gift med Mette 
Kristine Brinch, og død 1952 i Taastrup, 93 
år gammel.

Han var elev på Askov Højskole og blev selv 
højskolelærer.

Uddannet som gartner blev han i 1891 for-
pagter af parken til godset Benzonsdal ved 
Torslunde.

I 1896 flyttede han til huset “Bækkedal” på 
Valbyvejen (nuværende Skolevej) med sin 
kone og tre børn

“Historiske strejftog i Høje-Taastrup Kom-
mune 2”, Historisk Samfund 1964-65 fortæl-
ler om Brinch:

“De ældste i Taastrup kan endnu huske Chr. 
Brinch, den høje mand med det store hvide 
skæg, der boede i det lille hus “Bækkedal” 
omtrent overfor Taastrup Borger- og Realsko-
le.

Han havde en stor tæt beplantet have, hvor 
nu den store nybygning, der bærer hans navn, 
Brinchs Have, ligger. Nogle Taastrup borgere 
kan stadig huske hvor spændende det var at 
snige sig ind i den store have, der som nævnt 
først blev bebygget ca. ti år efter Brinchs død. 

Han var en begavet og alsidig mand, have-
brugskandidat, som der ikke var mange af 
dengang.

Han drev gartneri, blomsterhandel og kranse-
binding fra “Bækkedal”.

Som journalist var han bl.a. en årrække 
“meddeler” til det nu ophørte Roskilde Avis. 
Bemærk at det er denne avis, som der annon-
ceres for ved Brinchs adresse i vejviseren fra 
1908.

Christian Brinch ca. 1945. Kilde: Byhistorisk 
Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.
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Vejviseren fra 1908. Bemærk annoncen ved Brinchs hus. Kilde: Byhistorisk Samling og Arkiv i 
Høje-Taastrup Kommune.
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Desuden var “redaktør 
Brinch”, som han blev 
kaldt, redaktør af forskel-
lige blade med spiritistisk 
indhold m.m. (troen på 
muligheden af en forbin-
delse med afdøde), bl.a. 
“Lys over Landet.”

Opr. kilde: ”Vejen jeg bor 
på 18”, af Ib Sandahl,Ta-
astrup Avis, 28. juni 2000.

En lille historie
Vi har hørt denne lille 
sjove historie om minder 
fra Brinchs store have.

Det jeg husker fra Brinchs 
Have var, da vi som børn 
gik i Taastrup Biografen, 
som blev styret af mor og 
datter. Når forestillingen 
var slut og vi unger var 
tistrængende, nægtede den 
unge frøken at udlevere 
nøglen til toilettet. Så 
var vejen hjem lang, og 
vi nåede aldrig længere 
end til Brinchs have, hvor 
trangen oversteg angsten 
for beplantningerne i 
haven, nemlig brænde-
nælderne. Men tisse i 
bukserne var forbudt, så vi 
tog chancen og blev godt 
brændt af, samtidig med 
at der lød andre udbrud 
omkring i haven, hvor andre også havde fået 
den ”gode” ide! Stor sorg den dag vores 
”tissetoilet” måtte lade livet for en ellers fin 
bebyggelse, nuværende Brinchs Have.

Luftfoto 1954. Kort-Krak.dk. Her ser man tydeligt hvor stor 
Brinchs have var. Mod øst og nord afgrænset af åen, mod vest af 
bebyggelsen på Køgevej.
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Kommende planlagte arrangementer
Bemærk datoerne for alle arrangementerne. Der tages forbehold for nødvendige 

ændringer og aflysninger, såfremt restriktioner i forbindelse med Covid -19 
nødvendiggør det. 

Der vil blive informeret om ændringer og 
aflysninger på foreningens hjemmeside. Alle, 
som har oplyst en E-mail adresse vil modtage 
mail når der er nyt på hjemmesiden.

Vandtårnet
Der er ekstra åbningsdage, når der er arran-
gementer på Taastrup Hovedgade. I oktober 
er der derfor ud over første lørdag også åbent 
den 19., 20. og 21. fra kl. 11.00 – 13.00.

Sidste åbningsdag bliver fredag den 26. 
november fra kl. 18.00 – 20.00.

Har du mod på og lyst til at være vagt og 
guide ved vandtårnet, så kontakt os, eller kom 
forbi en af åbningsdagene.

Historie Café

Den 6. oktober 2021   kl. 18.30. Michael 

Ziegler, Taastrup Kulturcenter, lokale 3, 
spisning.

Læs foromtalen i juli nummeret eller på 
foreningens hjemmeside.

Den 17. november  kl. 18.30. Mie Bernha-
gen,  Taastrup kulturcenter, lokale 4, kaffe.

Læs foromtalen i juli nummeret eller på 
foreningens hjemmeside.
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Den 9. februar 2022 kl. 18.30. Trine May 
Knutzen vil fortælle om L.A.Ring.

I Årsskrift 2015 – 2018 fik vi en forsmag på 
Trines viden om L.A.Rings værker og liv 
under overskriften ”Stemningsbilleder eller 
rendyrket realisme”. 

Den 20. april 2022 kl. 18.30. Jørgen Nielsen 
vil fortælle om Roskilde Kro. Lokalhistori-
keren Jørgen Nielsen har i 2018 udgivet en 
bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved 
landevejen”. 

Mødested for de to foredrag i 2022 er endnu 
ikke fastlagt. Vi glæder os til at fortælle mere 
om det og foredragsholderne i januar udga-
ven af medlemsbladet.

Tilmelding til arrangementerne skal ske til:
• Bodil Munck, tlf. 4051 0707 eller  

bodil.munck@webspeed.dk
• Ole Gram, tlf. 2449 1729 eller  

ole1gram@gmail.com

Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangemen-
ter med spisning og kr. 50,- for arrangemen-
ter med kaffe.

Prisen er for medlemmer af foreningen. For 
gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.

Tilmelding er først bindende efter indbetaling 
af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto 
nr. 5333 – 0242689.

Der er begrænset deltagerantal, som fastsæt-
tes efter sundhedsmyndighedernes retnings-
linjer, ved alle arrangementerne.

Juleturen
Torsdag den 25. november 2021. Der er 
stadig få pladser på turen, som går til Odense 
Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn.

Se programmet og beskrivelsen af Humlema-
gasinets udstillinger i juli nummeret eller på 
foreningens hjemmeside.

Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært 
for foreningens medlemmer. Dog kan også 
ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

Tilmelding kan ske på årsmødet eller 
direkte til (gerne pr. e-mail):
• Inge Sørensen, 4399 3803 eller  

ingemsoerensen@hotmail.com
• Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller  

peter.mose@privat.tele.dk
• Lisa Møldrup Ulriksen, 2229 0010 eller 

lisamulriksen@gmail.com

Tilmelding er først bindende efter indbetaling 
af deltagerbeløb på foreningens konto nr. 
5333 – 0242689.

Forårsturen
Onsdag den 25. maj 2022. Forårsturen 2022. 
Planlægningen er i fuld gang, og vi regner 
med at kunne fortælle meget mere i januar 
nummeret af medlemsbladet. 
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Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Bestyrelsen og suppleanter

Formand
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf. 5189 4500
lisamulriksen@gmail.com

Næstformand
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.tv., 2630 Taastrup
Tlf. 4051 0707
bodil.munck@webspeed.dk

Kasserer
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Allé 14,
2630 Taastrup
Tlf. 4243 9606
jensenhannestampe@gmail.com

Foreningens kontonummer:
5333 024 2689

Bestyrelsesmedlemmer
Ole Gram
Højgårdstoften 12,
2630 Taastrup
Tlf. 2449 1729
ole1gram@gmail.com

Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf. 4029 0203
ingemsoerensen@hotmail.com

Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5376 2600
panda@dukamail.dk

Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk

Suppleanter
Ib Sandahl
Folemarksvej 66,
2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk

Birgit Stubbe
Slettetoften 34,
2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902,
slet34@tdcadsl.dk

Bilagskontrollanter
Birthe Povelsen
Jernbanealle 58,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 – 29897018
Birthe.ougaard@hotmail.com

Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng,
2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – 32202826
flemming@ougaard.dk

Bilagskontrollantsuppleant
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 2734 4890

Redaktør af medlemsbladet
Lisa Møldrup Ulriksen

Udvalg

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Turudvalg:
Lisa Ulriksen, Inge Sørensen

Bladudvalg:
Bestyrelsen

Vandtårn:
Ole Gram, Per Andersson

Arkivudvalg:
Ib Sandahl

Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen

Repræsentanter Kroppedal:
Peter Mose Nielsen

Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk

Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup
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BAGLOMMEN

Kalender
Onsdag den 6. oktober 
Historie Cafe’ med Michael Ziegler, Taastrup 
Kulturcenter, spisning. Kl. 18.30 

Lørdag den 2. oktober       
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Tirsdag den 19. oktober 
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Onsdag den 20. oktober 
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Torsdag den 21. oktober 
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00 

Lørdag den 13. november
Arkivernes Dag. Blaakildegaard. 

Tirsdag den 17. november      
Historie Café med Mie Bernhagen, Taastrup 
Kulturcenter, lokale 4, kaffe. Kl. 18.30 

Torsdag den 25. november     
Juletur til Vestfyn. Kl. 07.30 – 18.00

Fredag den 26. november   
Black Friday. Vandtårnet åbent kl. 18.00 – 
20.00

Onsdag den 9. februar 2022
Historie Café med Trine May Knutzen.

Onsdag den 20. april 2022
Historie Café med Jørgen Nielsen.

Onsdag den 25. maj 2022
Forårstur.

Eventuelle ændringer af arrangementerne vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil 
blive fulgt ved alle arrangementerne. Også 
evt. krav om Coronapas.
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